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“A Presença da Mulher nos
Espaços Institucionais de Poder”
é tema de evento na Câmara
Encontro foi realizado pela Escola do Legislativo em comemoração
ao “Dia Internacional da Mulher”

Jovens de diversas instituições de ensino de São
Lourenço, entre elas as
Escolas Estaduais Professor Túlio Bento, Antônio
Magalhães Alves e Mário
Junqueira Ferraz, lotaram o plenário da Câmara
Municipal na noite desta
quarta-feira, dia 13, em um
evento em homenagem
ao “Dia Internacional da
Mulher”, promovido pela
Escola do Legislativo, em
parceria com professores
da cidade. A representatividade feminina na política
foi tema de uma mesa
redonda entre a Prefeita
Célia Cavalcanti e a exvereadora Maria Lúcia

Garcia, com mediação
da pedagoga e terapeuta
Cassandra Ciuci.
Além disso, houve contação de histórias com a
analista da Secretaria Regional de Ensino (Caxambu), Cilene Arnaut Vilela;
apresentação de trabalhos
desenvolvidos por alunos
da Escola Túlio Bento; cordel temático com a professora de Geografia Luciana
Marra e um monólogo reflexivo e provocador sobre
violência contra a mulher,
feito pela estudante Loren
Aires. Uma mensagem final
ainda foi lida pela jovem
Caroline Baldi.

Foto: CMSL

Analista de Desenvolvimento de Sistemas - Masculino/Feminino (Itanhandu)
Atendente Balconista - Masculino/Feminino
Auxiliar Administrativo - Vaga Exclusiva para Deficientes - Com Laudo Médico - CID
Bilheteiro de Transportes Coletivos - Masculino Habilitação A e Veículo - Viagens Interestaduais
Chapista de Lanchonete - Masculino
Cozinheiro (a) de Retaurante
Instalador de Alarmes Residenciais (Soledade
de Minas)
Instalador-Reparador de Linhas de Comunicação
de Dados
Motofretista - Masculino - Habilitação A e Veículo
Motorista Carreteiro - Masculino (Caxambu)
Programador (a) de Computador
Representante Comercial - Masculino/Feminino
Técnico (a) de Enfermagem - Ensino Médio Completo - Habilitação A e Veículo - (Pouso Alto)
Vendedor (a) Pracista
Veterinário - Masculino(Três Corações)
Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer
ao SINE São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429 Loja Centro
Horário de Atendimento 08:00/17:00 horas
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Suspeitos são presos em operação contra
tráfico de drogas no Sul de Minas
Um dos presos, localizado no Centro-Oeste, foi encontrado
com 400 quilos de drogas
Quase 50 pessoas foram
presas na manhã desta quintafeira (14) suspeitas de tráfico
de drogas em nove cidades do
Sul de Minas e em Dourados
(MS). Na cidade do CentroOeste, segundo a Polícia Civil,
foi preso um suspeito com
aproximadamente 400 quilos
de drogas.
Ainda conforme a polícia,
ele era o principal responsável
por fornecer drogas para o Sul
de Minas. As prisões são parte
da Operação Lilith da Polícia
Civil.
Os policias saíram por volta
das 3h para cumprir 48 mandados de prisão de 56 de busca
e apreensão. Os alvos eram
nas cidades de Lambari, Três
Corações, Varginha, Cambuquira, Itamonte, Conceição do
Rio Verde, Olímpio Noronha,
Virgínia e Pouso Alegre, todas
no Sul de Minas, além de
Dourados, no Mato Grosso
do Sul.
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Vagas abertas no SINE
São Lourenço

Foto: Reprodução/EPTV 2

Chamadas
Seis cidades do Sul
de MG recebem coleta
de lixo eletrônico
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FAÇA JÁ SUA ASSINATURA

Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de
terça a sexta-feira

35-3332-1008
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Atos e Gerais

Medalhas das Olimpíadas de Tóquio
serão feitas de lixo eletrônico reciclado
Iniciativa surgiu há três anos para promover a consciência sobre o descarte
correto do lixo eletrônico

Foto: Divulgação

O comitê responsável
pela organização das
Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2020, em
Tóquio, anunciou há
três anos, um plano de
produzir as medalhas
de ouro, prata e bronze
à partir dos metais encontrados em resto de
aparelhos eletrônicos
descartados. A iniciativa tinha como objetivo
promover a consciência
sobre o descarte correto do lixo eletrônico.
Já no começo deste
mês, o comitê anunciou que espera atingir
a meta estipulada de
concepção das medalhas à partir dos dejetos
depois de uma onda de
apoio do público e de
empresas japonesas.
Pouco mais de 47 mil
toneladas de lixo eletrônico foram coletados pelas
autoridades municipais
ao longo dos últimos três
anos. A maior parte do

A iniciativa tem como objetivo promover a consciência sobre o descarte correto do lixo eletrônico

material veio por meio
doações de smartphones
das lojas da empresa de
telefonia NTT Docomo.
Mesmo assim, foram instalados postos de coleta
em prédios público por
toda a Tóquio.

Por enquanto, as medalhas de bronze são as
únicas cuja demanda já
foi atendida: 2.700 quilos de metal para confeccionar as honrarias.
Já as de ouro e prata já
faltam pouco. A de ouro

conta com 93,75 dos
30,3 quilos necessários,
enquanto a de prata
possui 85,4% da meta
de 4.100 quilos.
De acordo com o comitê, o programa de
recolhimento de lixo

eletrônico para a confecção das medalhas
se encerra no dia 31
de março. Já o visual das medalhas deve
ser anunciado no meio
ano.
Fonte: Simi

Seis cidades do Sul de MG
recebem coleta de lixo eletrônico

Projeto desenvolvido pelo Inatel, de Santa Rita do Sapucaí, recolhe itens para descarte correto
Seis cidades do Sul de
Minas recebem a partir
desta sexta-feira (15) o
projeto de coleta de lixo
eletrônico desenvolvido
pelo Instituto Nacional
de Telecomunicações
(Inatel). Caxambu, Monsenhor Paulo, Tocos do
Moji, Varginha, Conceição dos Ouros e Machado terão pontos específicos de coleta.
A campanha, que tem
parceria com as pre-

feituras, recolhe itens
como celulares, baterias, pilhas, computadores, impressoras,
câmeras fotográficas
entre outros eletrônicos. Não são aceitos
televisores de tubos
abertos, lâmpadas fluorescentes e toners.
Tudo que é entregue
pelos moradores passa
por uma seleção. Parte
dos materiais, que estão
em bom estado, têm

peças reaproveitadas.
Outros equipamentos
sem uso são encaminhados para descarte
correto em empresas
especializadas.
Os materiais também
podem ser entregues
no projeto Casa Viva,
no campus do Inatel,
na Avenida João de
Camargo, número 510,
em Santa Rita do Sapucaí. O horário para
entrega é 8h às 12h e

das 13h15 às 16h30.
Confira a agenda:
Março
Dia 15 Caxambu - Praça XVI
de Setembro
Dia 29 Monsenhor Paulo Praça Coronel Flávio
Abril
Dia 11 Tocos do Moji - Praça
Ivo Tomaz Cantuária

Dia 26 Varginha - Praça do
ET
Maio
Dia 8 Conceição dos Ouros
- Praça José Maria de
Souza
Dia 29 Machado - Coreto da
Praça Antônio Carlos
Fonte:
G1 Sul de Minas

DA PARTITURA DE MINAS
Stefan Salej
Acabaram de cantar
as últimas marchinhas
de carnaval. Mesmo
cantadas com imensa
alegria na tristeza da
tragédia de Brumadinho, elas são tocadas e
cantadas de uma forma
organizada. Cada instrumento tem sua função,
cada músico sabe o
que tocar e todos eles
têm um maestro que
os ajuda no ensaio e
guia na apresentação. E
imagina como isso funciona quando na Sala
Minas Gerais, belíssima
por sinal, toca a nossa
Orquestra Sinfônica a
9ª Sinfonia de Mahler.
Os aplausos no final
são para o maestro,
para a orquestra, pela
execução de uma obra
centenária claramente
exposta na chamada
partitura. E isso vale
também para quando
ouvimos os músicos

mineiros, sejam do Sepultura, Skank, Milton
Nascimento, Fernando
Brant, Ary Barroso e
tantos outros.
E na economia
mineira, tem partitura?
Neste exato momento, cada um toca um
instrumento de acordo
com sua vontade de
ouvir e tocar o que lhe
interessa.
O Governo está iniciando a sua jornada
sob imensa pressão de
caixa, tornando essa
questão sua absoluta prioridade. E nesse aspecto não conta
com a colaboração dos
políticos, que vivem reclamando e não conseguem por outro lado
dar a sua contribuição.
Por incrível que pareça, os setores sindicais
colaboram mais do que
os políticos. Os prefeitos reclamam, mas por
outro lado não há uma

prefeitura sequer em
Minas que faça algum
ajuste nas suas contas,
sem falar da vergonhice que representam as
câmaras de vereadores
e a assembleia legislativa nos seus gastos,
superando qualquer orçamento de educação
e saúde no estado. E
ninguém se mexe, só
reclamam.
Por outro lado, o governo do estado não
tem nenhum plano de
melhoria de gestão e
nem de desenvolvimento econômico. Aliás, isso
deveria ser feito antes
de começar o governo,
foi feito em São Paulo. Se não tem plano,
se não tem partitura,
como fica a música?
Um desastre. Se perguntar hoje a qualquer
integrante do governo
mineiro quais as previsão do PIB do estado
neste e nos próximos
anos, não tem resposta.

Pelo menos ninguém até
agora falou nisso. Então,
simplesmente, como vamos nos desenvolver,
crescer, se não temos
objetivo, rumo e prumo?
Não temos plano estratégico num momento de
profunda transformação
da economia.
As entidades empresariais, com honrosa
exceção da agro, estão
olhando para seu umbigo, defendendo seus
interesses corporativos
e os de suas lideranças,
sem nenhum projeto
para Minas Gerais a ser
apresentado ao governo para criar parceria
de desenvolvimento. A
FIEMG, com orçamento
de mais de um bilhão de
reais, a FECOMERCIO,
com outro tanto, sem
falar nos transportes,
serviços, SEBRAE, não
são capazes de produzir,
além de reivindicações,
uma proposta no modelo
do CRESCE MINAS na

época do Itamar Franco,
que deu a Minas um rumo
no seu desenvolvimento
através da introdução da
metodologia de clusters.
Empresários precisam
levar projetos ao governo e não reivindicações.
Mas o governo também
precisa saber para onde
vai e como.
A crise provocada
por desastres na área
mineral não pode cegar
as necessidade de um
plano de desenvolvimento. Ao contrário, a
lição deve ser aprendida
e aproveitada para uma
nova fase.
Stefan Salej
Ex Presidente do
SEBRAE Minas e da
FIEMG
Vice Presidente do
Conselho de Comércio
Exterior da FIESP
Coordenador adjunto
do GACINT Grupo de
análise da conjuntura
internacional da USP

Prefeitura Municipal
de Andrelândia
DECRETO N° 246/2018
“Transmite a posse do lote nº 13
à Empresa : A.S.E BRITAX - LTDA,
nos termos das Leis n° 1.201/99 e
1.444/2005”.
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1° - Fica transmitida à Empresa: A.S.E BRITAX - LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 20.116.207/0003-03, a
posse do Lote n° 13 (treze) do terreno
localizado no Centro Industrial Andrelandense “Odilon Salgado”, a que se
refere o art. 2° da Lei 1.201 de 14 de
dezembro de 1999.
Art. 2° - A permanência no lote
mencionado no artigo anterior na
posse da pessoa ali especificada
fica condicionada ao cumprimento
incondicional da Lei 1.444 de 24 de
maio de 2005.
Art. 3° - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 01 de novembro
de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº044/2018.
“Nomeia membros da Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil – COMPDEC e dá outras
providências.”
O Prefeito Municipal de Andrelândia Sr. Francisco Carlos Rivelli, no
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal
e nos termos do Decreto nº: 076 de
23 de abril de 2018.
RESOLVE:
Art.1º - Nomear os membros
que constituirão a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil
– COMPDEC:
Sr. Celso Ribeiro Gaspar – Coordenador Executivo;
Sra. Adeodata Kenea Leite dos
Santos – Secretária Administrativa;
Sr. Ronaldo Rodrigues – Agente do
Setor Operacional;
Sr. Francisco de Assis Pereira –
Agente do Setor Técnico.
Art.2º - A presente Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação.
Andrelândia/MG, 02 de maio de
2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº050/2018
“Dispõe sobre a reintegração em
cargo público”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas atribuições legais,
e de acordo com a decisão judicial
exarada no autos do processo nº:
000484964.2018.8.13.0028.
RESOLVE
Art.1º- Fica convocada para que
no dia 09 de Julho de 2018 retorne ao
cargo de Psicólogo, disponibilizado
pelo Edital de Processo Seletivo nº
004/2014, nos termos da decisão
judicial exagerada no autos do
processo nº: 0028.18.000484-9,
a Sra. Thamires de Castro Ferraz
Guimarães.
Art.3º- Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação.
Andrelândia, 09 de Julho de
2018.

Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 053/2018
Institui a Comissão Municipal de
Licitação
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas atribuições e
considerando a legislação vigente.
RESOLVE
Art.1º- Nomear a senhora Aline
de Almeida Rizzi, Nº104 235 026-46,
Elane de Paula Carvalho, CPF Nº 795
408 726-34, Carlos Eduardo Salgado
de Andrade, CPF Nº 675 708 876-20,
como membros da Comissão Municipal de Licitação.
Art.2º- Os serviços da Comissão
supramencionada acontecerão sob
a presidência do primeiro membro
nomeado.
Art.3º- Suplente Stephanie Sacramento Bresolin CPF Nº 122 842
236-21
Art.4º- Esta portaria entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art.5º- Revogam-se as disposições
em contrário.
Andrelândia, 23 de julho de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeitura Municipal
PORTARIA Nº 057/2018
“Designa os membros que compõe
o conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente – COMDEMA”
O Prefeito Municipal de Andrelândia, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pela Lei Orgânica
deste Município, e em conformidade
com a Lei Nº 2.073 de 01 de março
de 2018.
RESOLVE
I – Sra. Carla Eloísa Martins
Silva, representante do Setor Municipal e Meio Ambiente;
II- Sr. Uallas Marcelo Trindade,
representante da COPASA ( Companhia de Saneamento de Minas
Gerais);
III- Sr. Geraldo Adriano Nogueira
de Souza, Presidente da Câmara
Municipal de Andrelândia;
IV- Sr. Francisco de Assis Pereira, representante da Defesa Civil
Municipal;
V- Sr. Hélio Alves de Carvalho,
Assessor de Gerenciamento e Elaboração de Projetos para Captação
de Recursos;
VI- Sra. Fernanda Meireles
Teixeira Campos, representante
da APAE(Associação de Pais e
amigos dos Excepcionais de Andrelândia);
VII- Sra. Cátia Aparecida Carvalho, representante do Departamento de Assistência Social da
Associação de Bairro do Areão;
VIII- Sr. Tadeu Domingos do
Carmo, representante do CECAN
(Centro Cultural Andrelandense);
IX- Sr. Sebastião Nelci da Silva,
representante do Grupo Afro de
Andrelândia;
X- Sr. Nelson Andrade Júnior,
vice-diretor do Asilo São José.
Art.2º- Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação
Andrelândia, 08 de Novembro
de 2018.
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal
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“A Presença da Mulher nos
Espaços Institucionais de Poder”
é tema de evento na Câmara
Encontro foi realizado pela Escola do Legislativo em
comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”
Jovens de diversas instituições de ensino de São
Lourenço, entre elas as Escolas Estaduais Professor Túlio
Bento, Antônio Magalhães Alves e Mário Junqueira Ferraz,
lotaram o plenário da Câmara
Municipal na noite desta quarta-feira, dia 13, em um evento
em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”, promovido
pela Escola do Legislativo, em
parceria com professores da
cidade. A representatividade
feminina na política foi tema de
uma mesa redonda entre a Prefeita Célia Cavalcanti e a exvereadora Maria Lúcia Garcia,
com mediação da pedagoga e
terapeuta Cassandra Ciuci.
Além disso, houve contação de histórias com a analista da Secretaria Regional
de Ensino (Caxambu), Cilene
Arnaut Vilela; apresentação
de trabalhos desenvolvidos
por alunos da Escola Túlio
Bento; cordel temático com a
professora de Geografia Luciana Marra e um monólogo
reflexivo e provocador sobre
violência contra a mulher,
feito pela estudante Loren

Foto: CMSL

Encontro contou com diversas atividades com o foco na representatividade feminina na política

Aires. Uma mensagem final
ainda foi lida pela jovem Caroline Baldi.
Estiveram presentes os
vereadores Natanael Paulino de Oliveira e Waldinei
Alves Ferreira, presidente
da Câmara Municipal de São
Lourenço, que abriu o evento. Ele deu as boas vindas e
explicou o papel da Escola
do Legislativo: “Ela produz e
divulga conhecimento, capacita servidores e promove a

democracia, incentivando a
participação popular”.
Durante a mesa redonda,
Célia Cavalcanti chamou atenção para a pequena quantidade de mulheres prefeitas no
estado e no país e contou sobre sua dificuldade em entrar
na política e ser reconhecida
como candidata. Maria Lúcia
também ressaltou não é tão
comum ver vereadoras em
São Lourenço e defendeu
uma maior participação femi-

nina no Poder Legislativo.
Dados
Na Câmara dos Deputados
há 77 mulheres na legislatura
atual (2019 a 2022), o que representa apenas 15% das cadeiras.
Na chefia do Poder Executivo,
a proporção é ainda menor. Ao
todo, há 662 prefeitas no Brasil
e 4.098 prefeitos, ou seja, elas
representam 11,9% . Os dados
são do Governo Federal.
Fonte: CMSL

Suspeitos são presos em operação
contra tráfico de drogas no Sul de Minas
Um dos presos, localizado no Centro-Oeste, foi encontrado
com 400 quilos de drogas
Quase 50 pessoas foram
presas na manhã desta quintafeira (14) suspeitas de tráfico
de drogas em nove cidades do
Sul de Minas e em Dourados
(MS). Na cidade do CentroOeste, segundo a Polícia Civil,
foi preso um suspeito com
aproximadamente 400 quilos
de drogas.
Ainda conforme a polícia, ele
era o principal responsável por
fornecer drogas para o Sul de
Minas. As prisões são parte da
Operação Lilith da Polícia Civil.
Os policias saíram por
volta das 3h para cumprir 48
mandados de prisão de 56
de busca e apreensão. Os
alvos eram nas cidades de
Lambari, Três Corações, Varginha, Cambuquira, Itamonte,

Foto: Reprodução/EPTV 2

cumpridos. Pelos números
que recebemos, a operação
tem 100% de êxito”. As investigações duraram cerca
de uma ano.
A organização

Suspeitos de tráfico de drogas foram presos em nove cidades do Sul de Minas

Conceição do Rio Verde,
Olímpio Noronha, Virgínia e
Pouso Alegre, todas no Sul
de Minas, além de Dourados,
no Mato Grosso do Sul.
Segundo o delegado Pe-
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São Lourenço e região

dro Paulo Marques, de Lavras, mais de 200 policiais
fizeram parte da operação.
“Foi um trabalho realizado
pela equipe de Três Corações. Foram 100 mandados

Segundo a polícia, um dos
envolvidos comandava o tráfico de drogas em Lambari de
dentro da penitenciária de Três
Corações (MG). Ele recrutava
agentes para recebimento e
venda de drogas. O dinheiro
do tráfico seria depositado em
contas de Lambari e região.
Até a última atualização, a
Polícia Civil não havia divulgado o total de drogas apreendidas.
Fonte: G1

Solidariedade uma
virtude de Luiz
O episódio que procuro
expor, ocorreu, quando Luiz
Ayres, meu saudoso pai,
percorria a região da zona da
mata mineira.
“Havia um senhor, artesão em derivados de couro,
estabelecido em Ubá, mestre
na confecção de botinas e
sandálias, de origem espanhola de nome Eládio, que com
certa dificuldade em período
espaçado, fazia sua praça a
percorrer a zona da mata em
negociar seus produtos, onde
incluíam-se também outros
como: cintos, arreios e selas de
montaria. Luiz na oportunidade
o procurou, no intuito de adquirir alguns arreios à sua tropa de
burros, - utilizada nas longas
caminhadas pelo interior mineiro transportando suas pesadas
canastras com os mostruários visto que já se fazia necessário
algumas trocas. Em conversa
com Luiz, o espanhol lamentava que seu trabalho estava indo
de mal a pior, pois a freguesia
escasseava-se e estava sem
saber como se erguer. Luiz
um tanto penalizado, lhe fez
uma proposta, indagando se
não gostaria de acompanha-lo
pelo interior do sul de Minas,
em que o apresentaria aos
seus fregueses e amigos, no
que ficou de responder ao vir
pegar seus arreios
Quinze dias depois
ao desembarcar em Barra do
Piraí, lá estava à plataforma
da estação, Eládio com duas
grandes sacolas de lona, que
auxiliado por Luiz foram colocadas juntamente com as suas
canastras de mostruários no
vagão de cargas com destino
a Cruzeiro, SP, onde fariam
a baldeação rumo a Lavras
ponto de partida à jornada.
A viagem em si, embora cansativa e estafante, foi
um sucesso que o espanhol
não tinha satisfações a medir
em agradecer a Luiz, a ponto
de fazer questão de pagar os
pernoites nos hotéis, no que
Luiz não concordava, mas
dada a insistência de Eládio,
por muito custo aceitou. Afinal reconhecia que aquela
tarefa vinha de encontro com
a concorrência industrializada
e a participação de Luiz fora

sobremaneira importante,
pois a partir de então teve a
expansão do negócio com
ampliação do artesanato na
contratação de empregados,
tal a projeção que aconteceu.
Com o rumo que a coisa evoluiu, Eládio ofereceu a Luiz em
ser seu representante, já que
não teria como viajar a deixar
o negócio à mão de estranhos
e foi mais além, dividiria os
lucros das vendas irmãmente.
Um tanto constrangido, Luiz
acabou aceitando, embora não
concordasse, pois seu intuito
foi apenas ajudar um artesão
a sair de uma situação de
penúria a erguê-lo profissionalmente. Assim foi mais de
um ano e meio nesta união,
inclusive com Luiz mandando
confeccionar uma logomarca
a ser aplicadas aos produtos:
“EL” no que posteriormente
sem que soubesse foi ampliada para: “ELLA ” em recrudescimento a amizade deles.
Luiz com mais esta
inclusão de negócios em
sua vida de caixeiro viajante, como representante da
Fábrica de tecidos Bangú,
passou a ser conhecido como
o “homem dos sete negócios”
enquanto permaneceu a rodar
sobre os trilhos das ferrovias,
onde teve a honra de fazer
dezenas de amigos e ser considerado às estações férreas,
membro vitalício da saudosa
família ferroviária, cujo título
em muito o envaidecia.
Anos se passaram,
quando numa manhã ao bebericar seu cafezinho numa
famosa cafeteria no centro do
Rio de Janeiro, cujo proprietário seu amigo de jornadas
ferroviárias pelo sul de Minas,
Ondino, ex dono de uma torrefação de nome Café Camões,
é tocado ao ombro, e lá estava o espanhol Eládio que
o abraça depois de 30 anos.
Só que agora um industrial
de calçados para exportação
cuja fábrica se localizada
em Friburgo, RJ, onde juntamente com meu pai tive a
oportunidade em visita-la na
década de 1980... Causou-me
surpresa, ao ver à parede da
sala de Eládio, uma menção
muito bonita a meu pai...”
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O Planeta Terra nos oferece uma nova visão de mundo
Por Andrea Cassone
Sorria, você está sendo iluminado.
Sim, essa afirmação é
verdadeira, pois, estudos
indicam que o Planeta
Terra passou a vibrar uma
energia regeneradora e
reequilibradora.
Quem é mais ligado
a assuntos místicos, há
muito, já ouviu falar sobre
uma transformação planetária. As linhas filosóficas
falam sobre o mesmo
assunto diferenciando-se
apenas nas terminologias.
As ciências filosóficas
dizem sobre a mudança
da Terra, de uma vida de
provas e expiações, para
uma vida de regeneração,
ou que o Planeta passa de
3° para 4° dimensão, ou
que saímos da Era de Peixes, para a Era de Aquário. Fala-se ainda em um
novo padrão vibratório e a
Física Quântica nos indica
a mudança de consciência
planetária, através da visão de que o Universo nos
contempla com infinitas
possibilidades, trazendo
a compreensão de que, se

tudo que existe manifestado na Terra é formado por
uma constituição atômica,
a matéria da forma que
acreditamos não existe, o
que diferencia as criações
divinas é a frequência
atômica.
Bom, isso pode parecer meio confuso, mas
o objetivo desse texto
é trazer luz ao que está
acontecendo com o nosso
Planeta.
Todos, evidentemente,
percebem que mudanças
acontecem o tempo todo.
A vida não é estática, é dinâmica e tudo pode mudar
em segundos.
O mundo está em crise, os seres humanos
estão em desequilíbrio,
a crueldade, a mentira, o
julgamento, estão cada
dia mais presentes no
nosso dia a dia. O homem
chegou ao limite, seria o
fim dos tempos? Sim e
não. Vou explicar.
Considerando que estamos em tempos de transição planetária, vivemos
hoje às aflições de um
mundo velho, que sucumbe e chora seus últimos

suspiros, esse choro nos
traz tristeza, depressão,
transtornos obsessivos,
medo, dor, injustiças, enfim, tudo que estamos
assistindo e vivenciando,
o sabor amargo do fim de
ciclo, mas todo fim indica o
recomeço e um novo mundo chega trazendo consciência, sabedoria, amor e
fraternidade. Isso mesmo!
Hoje a ciência é capaz
de medir, com aparelhos
avançadíssimos os padrões vibratórios de tudo
que aqui existe. Esses
aparelhos nos informam
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que a Terra, hoje, está
vibrando mais alto e essa
medida é feita em hertz
ou mega-hertz. Quanto
maior a vibração planetária, mais perto estamos
ao estado de sutileza e
equilíbrio, quanto mais
baixa, mais densidade e
desequilíbrio.
Fato é que no momento atual, vivenciamos esses dois mundos simultaneamente, o velho e suas
dores e o novo e suas
infinitas possibilidades.
Diante disso o que fazer?
Simples, muito sim-

ples, basta você escolher
em que mundo quer viver
e expressar sua consciência no mundo velho, ou no
mundo novo! Acreditem a
maioria das pessoas escolherão viver o padrão do
velho mundo e, sabe por
que? Simplesmente por
medo de enfrentar o novo,
pois se assim for terão que
abandonar velhas crenças
e antigos padrões impostos a nós desde a nossa
ancestralidade.
Mas a boa notícia é
que podemos começar a
aumentar o nosso nível de

vibração atômica e portanto, passar a viver o novo
mundo através da nossa
religação com Deus.
Para as pessoas mais
materialistas, os físicos já
comprovaram a existência
do Bóson de Higs, uma
partícula que para facilitar,
podemos chamar de partícula de Deus. Tudo que
existe nesse nosso planeta possui essa partícula,
portanto, para vibrarmos
Deus, basta controlar nossos pensamentos.
Quer viver no velho
mundo? Beleza, essa é
a sua escolha? Então,
julgue, cuide da vida do
outro criticando, seja maledicente, brigue para conquistar aquilo que acredita, adoeça, seja vítima,
pois toda vítima atrai um
algoz, sinta escassez,
atribua a culpa do que te
acontece nas costas dos
outros, viva conflitos. Fácil
não é? Tudo isso conhecemos tão bem.
Quer viver o novo mundo? Então ame, compreenda, releve, viva o que acredita e deixe seus desejos
nas mãos de Deus, pois
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assim você não precisará
brigar, ore, a oração te sintoniza e eleva a vibração,
assuma as responsabilidades pelas suas escolhas,
sinta a alegria de estar vivo
nessa transição planetária
e deseje participar desse
novo mundo.
Forças regeneradoras
e restauradoras estão ao
nosso dispor, isso não é
maravilhoso?
Se você leu essas palavras e sentiu alguma verdade, bem-vindo ao novo
mundo, mas se você as
leu e não considerou nada
e até duvidou? Cuidado,
você pode estar imerso
no velho mundo. A escolha
está em suas mãos!
Paz aos homens de
boa vontade. Eu creio em
um mundo novo, eu vivo
um mundo novo. Faça a
sua escolha!
* Andrea Cassone é
Ativista quântica, pedagoga, escritora e pesquisadora.
Acompanhe seu
trabalho no facebook
– Educação Sutil e no
canal do YouTube Educação Sutil

